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Tracy Metz (60) stort zich
voor haar live talkshow
Stadsleven op de grote
stad . 'Daar ontstaan de
problemen van nu,
en daar moeten we de
oplossingen zoeken.'
teksl XAHDRAYAN GELDERfotoDANIELCOHEN

racy Metz isoveral. Opmaandag 
interview!ze filosoof Alain de
Botton inhet Rijksmuseum, op
dinsdagoverlegt zeover haar bij·
drage aan het Idfa, daamafietst ze
naar haar kantoor inhet Johns 
Adams Institute, het·podium voor 
Amerikaanse cultuur in Nederland.
's Avonds organiseert ze inhaar net 
verbouwde grachtenpand eendiner
met interessante denkers.

Devotgende ochtend schrijft ze
een artikel voor een intemationaal architectuurblad.  
's Middags reist zenaar Leiden omkunstenaar Joepvan
Lieshout en hoogleraar Vincent!eke te interviewen inmu
seum DeLakenhal.Zorijgen dedagen zichaaneen. Metz
noemt zichzelf'het slcchtstevoorbeeld van eengoede
balans tussen priveenwerk' en prijst ineenadem baarbe·
voorrcchtepositie. "lkdoealleendingendieikleukvind. "

Zebegon haarcarri re bijHetParool enwerkt daarna
26jaar voor NRCHandelsblad. Ze heeft eenscberpoog
voor trends. Als een van de eersten beschreef ze hoe Ne
derland natuur aanlegt, enhoedevrijetijdsindustrie on
ze omgeving be"invloedt. Overwater en het Nederlandse
landschap publiceerde zij het boekZoet&zout. Alszetijd 
beeft, ooit, volgt een twecde waterboek. Nu bestudeert ze
de plek waar aliesgebeurt: degrotestad.Maandag gaat 
haar debatavond Stadsleven over deauto indestad.

Waarom bent uzogefasclneerd doorde stad?

"Meerdan de helft van de mensenwoont in een staden
datworden erin raptempo nogveel meer. Steden alsNew 
York, NewDelhi enTokiozijnde plekken waar ooze we
reldwordt gemaakt, waar jonge mensen naartoe trekken 
opzoek naar werk en liefde en waar besluiten worden
genomen. Steden zijn detoekomst. Deproblemen van
deze tijd ontstaan indesteden en daarmoeten weookde
oplossingzoeken."

"Oat iseen vande redenen waarom ik in2012 de live

talkshow Stadsleven hehopgezet. lkwilhet!even inste·
den -Amsterdam inbet bijzonder - onderzoeken met we
tenschappers, politici, kunstenaars, architecten en men

senmet een goed idee. lksteekerzelf altijdveelvan op."

Wat is een urgent Amsterdams probleem?
"Erwordt steeds mecr geklaagd overdedruk van bet
toerisme. Terecht. Wemoeten bet succes gaan mana
gen, maar weten nog niet hoe. Toen ik35jaar geleden 
naar Amsterdam kwam, wasde binnenstad heel shab
by.Bijna niemand wilde erwonen, nu wordt grachten·
gordel loved todeath.Debinnenstad iszoaantrekkelijk 
omdat ze levendig is. Er word! gewoond, gewerkt, er
zijn veelwinkels, goeie restaurants en culturele voor·
zieningen op topniveau."

"Het succes heeft een prijs. In andere wereldsteden 
zie je dat mensen huizen bezitten , maarernauwelijks
verblijven. In een van de duurste straten van Londen
wordt nooit gewoond. Daar bezitten oliesjeiks en

superrijken huizen voor de heb. Die kopen geen huis,
maar eenadres. Mijnman heeft vijf jaar in Barcelona 
gewerkt, daar zie ik in het centrum allemaal straten
waar 's avonds nooit licht brandt. Wijgaan zachtjesdie
kant op. Steeds meer mensen kopen een pied-a-terre in
betcentrum."

De nieuwe aflevering van Stadsleven,maandag,heett
als tllema de auto inde stad.ls het tijd vooreen autovrij
centrum?
"Nee!Dan wordt de grachtengordel echt eensoort 
museum. Deauto is nog wel te managen, de fiets is het 
grote issue. Dieheeft ooklast van zijneigensucces. De
eerste dieoverde problemen met fietsparkeren sprak,
wasburgemeester Patijn. lkdacht toen: wat een ouwe
zeur...Maar hijhad gelijk."

"lkhen een grootvoorstander van gratisopenbaar 
vervoer. Vooral voor mensen met weinig geld:die moeten
naar hun werk, vriendcn en het ziekenhuis. Goed open
baar vervoer isdesmeerolievan een stad."

Hoe ziet de stad erover 25jaar ult?

"Bepaaldedingen blijven: wewonen, werken, slapen 
eneten er. Deomstandigheden zullen veranderen. Er
komen steedsmeer alleenstaanden. Wewerken minder 
op kantoor. Doorde grote vraag naar woningen gaan we
steeds kleinerwonen. Mensen gaan meervoorzieningen 
delen, zoalseen autoen huis. lkben benieuwd hoeonze 
lifestyle enonze normen en waarden veranderen onder
invloedvan tcchnische vernieuwingen."

Wat verwacht u?
"Jeziet opallerlei fronten dat burgers zelfhet initiatief 
nemen. Mensen richten eigen energiecooperaties op,
regelen hun eigenzorg instadsdorpen, laten een 3D
grachtenpand printen. Vroegerwaren die terreinen
exclusief van deoverheid. Nukrijgen westeeds meer te 
zeggen overonsIevenen onzeomgeving."

"De overbeid weet Diethoeze daarmeemoet omgaan.

Bestuurders enarnbtenaren verliezen bun legitimiteit. In
een landdat van oudsher een sterkeoverheidsbemoei
enis eneen sterke planningstraditie kcnt, is bet lastigeen
nieuwe balans levinden."

Kan iedereen zonder overheid?

"Niel iedereen heeft hetvermogen te dealen met de
nieuwe mogelijkheden. Oat is makkelijker als je een
goedeopleiding hebt, mondig bent en over een zekere
vasthoudendheid heschikt. Den ieuwe tweedeling zal 
gaanoverde mate waarin mensen zelfredzaam zijn.  
Een deel van de bevolking heeftde overheid aIleen
nodig vooralgemene kaders en regels. Een andere
groep wordt steeds afhankelijker. Misschien wordt de
rolvan de overheid dievan hulp in dehuishouding,
zoals het regelen van schuldsanering en toegang krij·
gen tot goedezorg. Oat is echtanders dan daddy knows
best,zoals hiernormaal was."

Moes!uwennen aan die bemoeizuchtige daddy?

"Als Amerikaanse vond ik datverbijsterend. Wat mensen 
zichallemaal laten welgevallen. Wij hebben net een
grachtenappartement verbouwd. MijnAmerikaanse 
familieen vrienden vinden hetongelooOijk dat mijn man
en ikeigenaarzijn van eenhuis endat deoverheid daar
nog zoveel overte zeggen heeft."

Watis uwwereld?

"Allebei. lkhebbewust twee nationaliteiten, ookal geeft
dat veeladministratieve rornpslomp, zoals twee maal
belastingaangifte doen. lkzou het verschrikkelijk vinden
eenvan detweein te leve1en. lk ben Nederlander en
Amerikaan."

Udoet zoveelverschillende dingen, ls ereen rodedraad?
"Mijn grondhouding isjoumalistiek: hoe komt het dat
dingen zijn zoals ze zijn? Nieuwsgierig en onbevangen.

Het wasniet eens mijn eigen ideeom journalist tewor
den. lkbenertoevallig in gerold. lkgroeideopin LosAn

geles, studeerde Fransen Spaans en wilde een tijdje in
Europa wonen. Een ticket naar Amsterdam washet goed
koopst, zokwarn ikbier terccht. Destad sprak me meteen
aan. Hetwas hierzobruisend en levendig."

"Omgeld teverdienen gafik Engelse lesaan volwas
senen. Eenvan mijn cursisten, Jan de Vries, oudredactie
cbef van HetParool, vond dat de joumalistiek letsvoor 
mijwas. Hoofdredacteur Sandberg gaf me een kans. Die
hebikmet beide handen aangepakt."

"Mijneerste werkdag wasop3maart 1980, op het

hoogtepunl van dekrakersrellen. Detanks redendoor de
Vondelstraat. Het was fantastisch. lkzat opde redactie,
maar iknam mevoor: devotgende keerben ikerbij!"

Stadsleven
Elke laatste maandag van de maand
organiseert Stadsleven een talkshow over
het leven insteden en inAmsterdam in
he bijzonder.Voor elke editiedoen
oprichter Tracy Metzen programma
maker Sanne van der Beek internationaal
onderzoek. Het resultaat staatopde site.
Deshow ender leidingvan Metz Isals 
eenontmoeting met eenwervelwind.
Metz en Vander Beekhebben een neus
voor tegendraadse denkers,onbekende
initialieven en trends.
Maandag is hel thema Hello/goodbye: de
auto in de stad. Sprekers zijnde

Nederlandse directeur van Uber Niekvan
Leeuwen, deslgncritlcus Lucas Veiweij,
professor aan deTUEindhoven Henk
Nijmeijer enjournalist over deopenbare
ruimte Tijsvan den Boomen.
Peoples Place,StadlloudeBkade 5.  

Zaalopen19.00uur,aanvang 20.00uur.  
www.stadsl .. . , ,amsterdam.nl

Tracy Metz
Metzis in 1954geboren inde Mojave·
woestijn van Californie en groeide opin
LosAngeles. Zeschreef acht boeken,  
waaronder Pret!Leisure enlandsdlap
(2002)enZoet&zout,waterende
Nedellanders(2012).In2006-2007 kreeg
zehet prestigieuze Loeb Fenowsnipaan
Harvard enwerdzebenoemd tot

gasthoogleraar.Zij was lid vande
Dellacommisie die de regering in2008
adviseerde over waterveiligheid inde 
toekomst Naeencarr!re als
krantenredacteur isze nudirecteur van
het John Adams Institute, een
onafhankelijk podium voorAmerikaanse
cultuur inNedertand.Ookwerkt zeals
freelance journalist, spreker en moderator.
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